
 

M  I  N  I  S  T  E  R  U  L  

MEDIULUI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

INSPECTORATUL ECOLOGIC 

 DE STAT  
 

MD 2005 mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor 9   

tel. 22-69-41, 21-16-21, tel/fax  22-69-15 

E-mail: ies@mediu.gov.md 

  

M И Н И С Т Е Р С Т В О  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 

MD 2005 мун.Кишинэу, ул.Космонавтов 9   

тел. 22-69-41, 21-16-21, тел/факс  22-69-15 

E-mail: ies@mediu.gov.md 
 

____________________ nr. _______________        ┌                                                                   

┐ 

La nr. _______________ din_______________               

 

  

┌                                                      ┐ 

 

        

Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (11.02.11-18.02.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 412  acte de control; 

- au fost întocmite 140 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 101 437 lei, serviciile achitate  

constituie  73 037 lei; 

În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 19 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.   

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 34 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 8  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 9 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- o  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 2  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 32  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 petiţia unui grup de locatari din s. Ţareuca, r-l Rezina privind poluarea 

aerului de către SRL „Parşe-Tutun”; 

 petiţia dlui Tonu Mihai, s. Bardar, r-l Ialoveni referitor la poluarea mediului 

în rezultatul desfăşurării activităţii întrepriderii SRL „Totalbusines Grup” în 

s. Bardar, r-l Ialoveni. Pentru încălcările depistate dlui Lungu Veaceslav, 

director SRL „Totalbusines Grup” i s-a dresat un proces-verbal în baza art. 

113(5) şi 154 (2) ale CC şi  actul  de control; 

 proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la 

modificarea legii nr. 131-XVI din 07.06.07 privind siguranţa traficului 

rutier”; 

 materialele şi eliberat autorizaţie de tăiere a arborilor pentru primăria 

Pîrliţa, raionul Soroca; 

 şi întocmit răspuns în adresa procuraturii UTA Găgăuzia la solicitarea dlui 

M. Sapunji  privind legalitatea autorizării  unor obiecte industriale de către 

Agenţia Ecologică Găgăuzia; 

 la porunca  Ministerului Mediului şi au întocmit şi expediat  răspuns în 

adresa Ministerului Afacerilor Interne privitor la proiectul Hotărîrii de 

Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.131-XVI din 

07.06.07 privind siguranţa traficului rutier”; 

 şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a categoriei terenului; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat 11 Avize şi  11 Autorizaţii AEPA de emisii 

respective pentru 11 întreprinderi:  

1. Întreprinderea de Producţie şi Construcţii „Gloria” S.R.L., s. 

Natalievca, r-nul Făleşti.  

2. Floarea soarelui” S.A., mun. Bălţi, str. 31 august, 6.  

3. S.R.L. „Bemol Retail” , SAC, or. Nisporeni, str. Dacia.  

4. S.R.L. „Bemol Retail”, SAC nr. 38, or. Călăraşi, str. Alexandru cel 

Bun,179 A.  

5. Î.C.S. „Petrom-Moldova, com. Stăuceni, str. Păcii, 27, mun. 

Chişinău”.  

6. Î.C.S. „Petrom-Moldova, şos. Balcani, 3/3, mun. Chişinău”.  

7. S.R.L., „Olpatex”, SAG, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni.  

8. S.R.L „Olpatex”, SAG, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni.  

9. S.R.L. „Oleineac”, s. Mîndîc, r-nul Drochia. 

10. S.C. „Salcuţan-Gross” S.R.L., str. Varniţa,2/2, mun. Chişinău. 

11. S.R.L. „Vesi”, Str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău.  

 

Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a  complexităţii 



documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii 

normelor) 2 proiecte de execuţie: 

1. „Amenajarea teritoriului pentru depozitarea nămolului staţiei de epurare 

din mun. Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău; 

2. „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în 

raionul Hînceşti (etapa I) al Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare 

Hînceşti”. 

 

Au fost eliberate: 

 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

1. „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Pîrjota, r-nul Rîşcani”, primăria 

satului Pîrjota, r-nul Rîşcani;  

2. „Construcţia poligonului de depozitare a deşeurilor menajere solide şi 

lichidarea gunoiştii neautorizate în s. Medveja, r-nul Briceni”, primăria 

comunei Medveja, r-nul Briceni;  

3. „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţi ei în raionul 

Hînceşti (etapa I) al Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”; 

4. „Staţia de epurare a apelor meteorice de la liceul teoretic şi grădiniţa de copii 

nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni”, primăria com. Cuhneşti, r-nul Glodeni;  

5. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Î.C.S. „Renaissance 

Perfect” S.R.L., or. Cricova, mun. Chişinău” al Î.C.S. „Renaissance Perfect” 

S.R.L. 

 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei şi 1 aviz  la proiectul Normativelor 

de deversări limitat admisibile (DLA) pentru S.R.L. „Fautor”, or. Leova şi 1 

Autorizaţie AFSA pentru  întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord” 

din or. Soroca. 

 

Au efectuat:   

 o deplasare în r-l Ialoveni pentru examinarea petiţiei cet. Ionaş Lidia din s. 

Costeşti, r-l Ialoveni referitor la construcţia unei haznale în drum de către 

cet. Marandici Vasile; 

 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri 

ilicite în raionele Călăraşi şi Orhei. Au fost întocmite 4 procese-verbale cet. 

Chilinciuc Nicolai, Gaiducov Roman – în satul Palanca, Călăraşi pentru 

faptul transportării masei lemnose fără acte legale de provenienţă, fiind 

aplicată o amendă în mărime de 400,0 lei şi cet. Gunea Veaceslav, 

Şuleacov Iacob – în satul Vatici, r. Orhei pentru tăierea ilicită a arborilor 

cu aplicarea unor amenzi în mărime de 800,0 şi respectiv 1000,0 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului constituie 255,4 lei.  

 

Au participat: 

 la Seminarul informaţional „Îmbunătăţirea managementului apelor bazinului 

r. Bîc” organizat de MEM; 



 la seminarul regional „Planificarea activităţilor de protecţie a mediului la 

nivel de bazin hidrografic” şi pe data de 16.02.11 la trainingul de mediu 

„Integrarea cerinţelor de mediu în procedurile ciclului de proiect şi în cadrul 

politicilor sectoriale de mediu şi drumuri”, organizat de OTC a Mişcării 

Ecologiste din Moldova; 

 la cursurile  certificate Esri  cu tematica „Sistemul informaţional geografic”, 

organizate de „Trimetrica” S.R.L.   

 

Au pregătit: 

 răspuns locuitorilor oraşului Orhei în vederea gestionării bazinului acvatic 

orăşenesc de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor; 

 Planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea Campaniei de 

primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor (15 martie – 15 mai 

2011). 
 

Activitatea preconizată pentru (21.02.11 - 25.02.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 15  proiecte de 

execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective :  

1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube  

Logistics” S.R.L. (examinarea este stopată pînă la prezentarea avizului 

Serviciului Piscicol); 

2. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul    

Ialoveni”, primăria s. Ruseştii Noi; 

3. „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a concepţiei de proiect:  

”Lucrările de menţinere a canalului navigabil pe sectorul fluviului Nistru, 

km. 346,2-356,0 de la estuar” al „Navatur-service” S.R.L.;  

4. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), categoria 

Ib, km 6-15” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  

5. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău” al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei;  

6.  „Alimentarea cu apă a s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari”, primăria s. Marcăuţi; 

7.  „Aprovizionarea cu apă a sectorului locativ din s. Rumeanţev, r-nul Cahul”, 

primăria comunei Doina, r-nul Cahul;  

8. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare, din str. Gavriliuc1, or. Comrat” 

al persoanei fizice S. Gagauz.  

9. „Reparaţia digului de protecţie în s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă”, al Î.S. 

„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare, Ştefan Vodă;   

10. „Reconstrucţia depozitului de produse petroliere pe teritoriul staţiei de apă 

Nistru, treapta II, or. Vadul lui Vodă” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”;  

11. „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din com. 

Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;  

12. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat 

din or. Făleşti” al S.R.L. „Consion-Exim”;  



13. „Amenajarea teritoriului pentru depozitarea nămolului staţiei de epurare din 

mun. Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;  

14. „Schimbarea destinaţiei secţiei de producere a nutreţului în spălătorie auto 

din str. Luţenco,56, s. Nihoreni, r-nul Rîşcani” al Î.I. „Russu Eugeniu”; 

15. „Centrul multifuncţional (comerţ, oficii) din str. Mazililor, mun. Chişinău” 

al S.R.L. „Nord Comerţ”. 

            

De examinat:        

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii, respectiv pentru 

26 întreprinderi:  

1. S.A. „Tirex Petrol”, SAC nr.22 din or. Criuleni, str. 31 august, 174. 

2. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de muncă Căuşeni, str. Alba Iulia, 

69. 

3. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de Muncă Călăraşi, str. Alexandru 

cel    Bun, 176. 

4. S.R.L. „Vanin-Mob”, str. Ştefan cel Mare, 249, or. Stăşeni. 

5. S.R.L. „Orstacom”, com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni. 

6. S.R.L. „Autodermax”, str. Sofia, 2a, or. Bălţi. 

7. Parcare auto a S.R.L „Aidored-C.A.”, bd. Ştefan cel Mare, 124, mun. 

Chişinău. 

8. S.R.L „Fadan-service”, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, mun. Bălţi. 

9. Î.I.”Moara Grosu”, s. Lozova, r-nul Străşeni. 

10. S.R.L.  „Vacrim”, s. Lozova, r-nul Străşeni. 

11. S.R.L. „Sindbad”, s. Ciuciuleni, r-null Hînceşti. 

12. S.R.L. „East-Auto-Lada”, str. Chişinău, 3, com. Stăuceni, mun. 

Chişinău. 

13. S.R.L. „Dolomita-Prim” str. Sorocii, 125A, mun. Bălţi. 

14. S.A. „Combinatul de Articole din Carton” str. Transnistria,16, mun. 

Chişinău. 

15. S.R.L. „Trasis Lux”, str. Alexandru cel Bun,30, or. Ungheni.  

16. S.R.L. „ROKAS”, str. Orheiului,1, or. Străşeni. 

17. S.R.L. „Europlast-Chişinău”, str. Puşkin,10, or.Chişinău. 

18. Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, str. Petre Vechi,79, or. Căuşeni. 

19. S.A. „Drumuri-Căinari”, str. Ştefan Vodă, or. Căinari. 

20. S.R.L. „Fadan-Service”, str. Ştefan cel Mare, 34, or. Bălţi. 

21. S.R.L. „Andix”, str. Alexandru cel Bun,42, mun. Bălţi. 

22. S.R.L. „Monsanter”, str. Ştefan cel Mare,162-b, mun. Bălţi. 

23. S.R.L. „Marcons-Drum”, str. Ştefan cel Mare, or. Făleşti. 

24. S.A. „Bicon”,  şos. Chişinăului, 4, or. Străşeni. 

25. S.R.L. „Aidored-C.A.”,  bd. Ştefan cel Mare,124, mun. Chişinău. 

26. S.R.L. „CARA – ALTÎN”,  str. Pobeda, 189, or. Comrat. 

 

 proiectul Normativului de deversări limitat admisibile (DLA) pentru 1 

întreprindere:  



1. Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, or. Căuşeni,  

 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru 4 întreprinderi: 

1. Întreprinderea de stat „Pensiunea din Holercani” a Cancelariei de Stat a RM. 

2. Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, or. Căuşeni 

3. Î.M. „EFES VITANTA Moldova BREWERY” S.A.,  str. Uzinelor, 167, or. 

Chişinău. 

4. „Morari Vasile Ion” Gospodărie Ţărănească, s. Coloniţa, mun. Chişinău. 

  

   La  fel avem de examinat:       

 scrisoarea Agenţiei Apele Moldovei în vederea menţinerii cotei de nivel a 

apei r. Bîc; 

 şi de propus măsuri pentru gospodărirea legală a apelor iazului „Lipovan” 

din s. Cepeleuţi, r-nul Edineţ şi de elaborat răspuns la Demersul primarului 

satului Cepeleuţi, r-nul Edineţ (M.Pădureţ) şi a utilizatorilor de apă SRL 

„Arelia-Nic” (I. Patraşca), SRL „Nord Avix” (dna N. Televca), SRL 

„Clipacom-Agro”, SRL „Coravimaş” (V.Antoci); 

 soluţiile tehnice, soluţiile de amplasare propuse de institutul „Urbanproiect”, 

condiţiile de amplasare, inclusiv pe terenurile examinate la faţa locului şi de 

propus soluţii de terenuri pentru amplasarea sistemului de canalizare, 

epurare a apelor uzate în or. Otaci, care reies din prevederile cadrului legal, 

normativ; 

 adresarea dnei N. Vavelschi referitor la examinarea calculelor de dispersie a 

poluanţilor de centrul medical din str. Igor Vieru,15, mun. Chişinău; 

 demersul Serviciului Vamal al Ministerului Finanţelor privind necesitatea 

evaluării impactului asupra mediului înconjurător la construcţia 

laboratorului vămii; 

 scrisoarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la implementarea proiectului 

strategic din cadrul Programului Operaţional Comun România – Ukraina – 

Republica Moldova; 

 demersul primăriei s. Pelinia, r-nul Drochia privind autorizarea extragerii 

nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de acces 

spre grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu; 

 solicitarea de către dna Natalia Barbier, corespondent de la ziarul 

„Panorama” Chişinău şi „Profsoiuznîe vesti” Tiraspol a informaţiei referitor 

la firmele, organizaţiile înregistrate în Transnistria sau R. Moldova sau alte 

persoane ce au obţinut, în ce bază şi în ce volum, licenţă de a extrage nisip 

prundiş (sau curăţirea albiei sau talvegului rîului cu dreptul de extragere a 

nisipului şi prundişului); 

 solicitarea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” privind  

nivelul de evaluare a riscului asupra mediului în rezultatul amplasării 

parcării auto şi a terenului aferent acestea. 

 



De participat: 

 în comisia de recepţie a lucrărilor de construcţie „Aprovizionarea satului 

Goianul Nou, com. Stăuceni cu apă potabilă”. 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 

 

 

Şeful Inspectoratului                                                            Grigore  PRISĂCARU 


